
 
 
 

กระทรวงแรงงาน ผลึกก าลงั หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้...ผลกัดนัผูใ้ช ้แรงงาน

ตา่งดา้วทัว่ประเทศยืน่ขอใชแ้รงงาน ณ ศนูยร์บัแจง้การท างานของคนตา่งดา้ว 
 

กรุงเทพฯ – 3 สิงหาคม 2560 ตามท่ี พระราชก าหนดการบริหารการจดัการท างานของคน

ต่างดา้ว พ.ศ.2560 ไดป้ระกาศบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 โดยพระราชก าหนดดงักล่าว ซ่ึงเป็นการ

รวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการท างานของคนต่างดา้วซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการในสงักัด

กระทรวงแรงงานไวใ้นฉบับเดียวกัน และจะครอบคลุมการบริหารจัดการการท างานของคนต่างดา้วทั้งระบบ 

ทั้ ง น้ี  จากบังคับ ใช้ได้ยกเลิกพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ                       

พ.ศ. 2559 และพระราชบญัญติัการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 น้ัน  
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จดัท าโดย ฝ่ายโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ หอการคา้ไทย 

ดร.พจน ์ อร่ามวัฒนานนท ์รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการแรงงาน

และพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่ง

ประเทศไทย ไดร้บัทราบและตระหนักถึงปัญหาในภาคปฏิบติัของพระราชก าหนดการบริหารการจดัการท างาน

ของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดเล็ก (SMEs) ภาคท่องเท่ียวและบริการ และกลุ่ม

ประชาชนท่ีจา้งแรงงานต่างดา้ว เช่น แม่บา้นตามบา้นชุมชน ลกูจา้งรา้นคา้แผงลอยต่างๆ ในการท่ีจะตอ้งเขา้ใจ

และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้ พรอ้มทั้ง ไดม้ีความพยายามเขา้พบหารือเพ่ือแจง้ปัญหาการปฏิบัติตาม

กฎหมายต่อรฐับาล กระทรวงแรงงาน ส านักงานกฤษฎีกา สภานิติบญัญัติแห่งชาติ อย่างต่อเน่ือง จนเมื่อวนัท่ี                  

4 กรกฎาคม 2560 รฐับาลไดป้ระกาศค าสัง่มาตรา 44 (คสช ท่ี 33/2560) เพ่ือออกมาตรการชัว่คราวเพ่ือ

แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว ประกอบดว้ย 

 ใหม้าตรา  101 , 102 , 119 และ 122 แห่ง พระราชก าหนดการบริหารจัดการการ

ท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 มีผลบงัคบัใช ้1 มกราคม 2561 

 ใหน้ายจา้งและคนต่างดา้วเร่งด าเนินการใหถู้กตอ้งครบถว้นตาม พระราชก าหนดการ

บริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 ใหแ้ลว้เสร็จก่อนวนัที 1 มกราคม 2561  

 หา้มมิใหพ้นักงานเจา้หน้าท่ีของรฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการตามกฎหมายหรือค าสัง่น้ี

ใชอ้ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ หรือกระท าการอันใดในต าแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด 

 ใหก้ระทรวงแรงงานด าเนินการแกไ้ขหรือปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างดา้วเพ่ือเสนอต่อคณะรฐัมนตรีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 120 วนั เป็นตน้ 

 

ซ่ึงขณะน้ี กระทรวงแรงงาน ไดเ้ปิดศนูยร์บัแจง้การท างานของคนต่างดา้วทัว่ประเทศ โดยเฉพาะ

ในเขตกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 11 ศูนย์ ระหว่างวนัท่ี 24 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2560 เพ่ือใหผู้ ้ท่ีใชแ้รงงาน             

ต่างดา้ว 3 สญัชาติ (เมียนมา ลาว และกมัพชูา) ท่ีผิดกฎมายทัว่ประเทศ มายื่นแสดงความจ านงในศนูยด์งักล่าว 

ในทางคู่ขนานหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดร้่วมกบั คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน ใน

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการร่วมกัน

สงัเกตการณ์ศูนยร์บัแจง้การท างานของคนต่างดา้ว โดยพบว่า ยงัมีผูป้ระกอบการและผูใ้ชแ้รงงานมายื่นความ

จ านงในการใชแ้รงงานต่างดา้วจ านวนไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกบัสภาพความเป็นจริง จึงจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วน

ตอ้งใหค้วามส าคญัและใหค้วามร่วมมือในการผลกัดนัใหผู้ ้ประกอบการ และกลุ่มประชาชนท่ีจา้งแรงงานต่างดา้ว 

เช่น แม่บา้นตามบา้นชุมชน ลูกจา้งรา้นคา้แผงลอยต่างๆ มาแสดงเจตจ านงในการขอใชแ้รงงานต่างดา้ว โดย

หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ไปยงัหอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ สมาคมการคา้ และ

สมาชิกใหร้่วมประชาสมัพันธ์ในการใหน้ าแรงงานต่างดา้วมายื่นความจ านงในการขอใชแ้รงงานต่างดา้ว ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์กับท่านผู ้ใชแ้รงงานต่างดา้ว และยังเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของ

ประเทศไทย ทั้งน้ี หอการคา้จงัหวดัทัว่ประเทศ สมาคมการคา้ และสมาชิกของหอการคา้ไทยและสภาหอการคา้

แห่งประเทศไทย มีความพึงพอใจในการบริการของเจา้หน้าท่ีศูนย์รับแจง้การท างานของคนต่างด้าว และ

มาตรการชัว่คราวเพ่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งในการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว เป็นตน้ 

 

นายสมบตัิ  นิเวศรตัน ์รองอธิบดีกรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวง

แรงงาน ไดด้ าเนินการตามมาตรการบรรเทาปัญหาผลกระทบจากพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
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จดัท าโดย ฝ่ายโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ หอการคา้ไทย 

ของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 โดยไดจ้ดัตั้งศนูยร์บัแจง้การท างานของคนต่างดา้ว จ านวน 100 ศนูยท์ัว่ประเทศ ซ่ึง

เปิดใหบ้ริการแก่นายจา้งท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้ว สญัชาติกมัพชูา ลาว และเมียนมา ก่อนวนัท่ี 23 มิถุนายน 

2560 โดยไม่มี เอกสารแสดงตน และไม่มี ใบอนุญาตท างานมายื่นแบบค าขอจ้างคนต่างด้าวท่ีศูนย์ 

รบัแจง้การท างานของคนต่างดา้ว ทั้งน้ี นายจา้งสามารถใหผู้อ่ื้นยื่นแทนไดห้รือยื่นทางอินเทอรเ์น็ต โดยหลกัฐาน

ท่ีใช้มี เพียงส าเนาบัตรประจ าตัวนายจ้าง หรือส าเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็น  

นิติบุคคล รปูถ่ายลกูจา้งคนต่างดา้ว 2 น้ิว 3 รูป และแบบค าขอจา้งคนต่างดา้ว จากน้ันเจา้หนา้ท่ีจะนัดวนั เวลา

เพ่ือใหน้ายจา้งพาลูกจา้งไปตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจา้ง-ลูกจา้ง ถา้พบเป็นนายจา้ง-ลูกจา้งจริง

เจ ้าหน้าท่ีจะออกหนังสือรับรองเพ่ือไปตรวจสัญชาติแล้วมาขออนุญาตท างานต่อไป ซ่ึงแต่ละสัญชาติ  

มีขอ้ปฏิบติั ดงัน้ี 

 

1. สญัชาติกัมพูชา ทางการกมัพูชาก าหนดเขา้มาตรวจสญัชาติท่ีประเทศไทยท่ีจงัหวดัระยอง 

สงขลา และกรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคมน้ี โดยจะใหบ้ริการในรปูแบบ One Stop Service (OSS) คือ  

 ทางการกมัพชูาออกเอกสารการเดินทาง (TD) คนต่างดา้วจ่ายค่าธรรมเนียม TD จ านวน 2,350 บาท  

 ตรวจคนเขา้เมืองตรวจลงตราวีซ่า จ านวน 500 บาท  

 สาธารณสุขตรวจสุขภาพ จ านวน 500 บาท และประกันสุขภาพ 500 บาท รวม                

1,000 บาท  

 กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตท างาน จ านวน 550 บาท (ค่ายื่นค าขอ 100 + 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 450 บาท)  

2. สญัชาติลาว แรงงานตอ้งไปสถานทูตลาวหรือกงสุลลาวประจ าประเทศไทยเพ่ือขอเอกสาร

กลบัประเทศไปท าหนังสือเดินทาง และกลบัเขา้มาท างานแบบ MOU  

3. สัญชาติเมียนมา ด าเนินการตรวจสัญชาติในประเทศไทย 6 ศูนย์ 5 จังหวัดคือ 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง โดยก่อนเดินทางไปศูนย์ OSS คนต่างด้าวต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียม CI ล่วงหน้าท่ี counter service จ านวน 310 บาท จากน้ันไปท่ีศูนยต์รวจสญัชาติ โดยใหบ้ริการใน

รปูแบบ One Stop Service (OSS) คือ 

 ทางการเมียนมาออก CI  

 ตรวจคนเขา้เมืองตรวจลงตราวีซ่า จ านวน 500 บาท  

 สาธารณ สุขตรวจสุขภาพ  จ านวน 500 บาท  และประกัน สุขภาพ  500 บาท                               

รวม 1,000 บาท 

 กรมการจัดหางานออกใบอนุญาตท างาน จ านวน 550 บาท (ค่ายื่นค าขอ 100 + 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 450 บาท)  

 ทั้งน้ี แรงงานสามารถท างานไดถึ้งวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  
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จดัท าโดย ฝ่ายโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ หอการคา้ไทย 

ผลการด าเนินงานของศูนยร์บัแจง้การท างานของคนต่างดา้ว (วนัที่ 24 ก.ค. – 3 ส.ค.60 ณ เวลา 08.00 น.) ดงัน้ี 

 

1. นายจา้งยื่นค าขอ จ  านวน 113,374 ราย (ยื่นท่ีศูนย์ฯ 104,415 ราย ลงทะเบียน

ออนไลน์ 8,959 ราย) 

2. ลูกจา้งคนต่างดา้ว 396,390 คน (ศูนยร์บัแจง้ฯ 376,121 คน ลงทะเบียนออนไลน ์

20,269 คน) เป็นกมัพชูา 107,504 คน ลาว 54,144 คน เมียนมา 234,742 คน 

3. ประเภทกิจการที่มีการยืน่ค  าขอ 10 อนัดบั 

 เกษตรและปศุสตัว ์   91,570 คน 

 กิจการก่อสรา้ง    77,917 คน 

 จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม   36,667 คน 

 การใหบ้ริการต่างๆ     28,983 คน 

 กิจการต่อเน่ืองเกษตร    25,268 คน 

 คา้ส่ง คา้ปลีก แผงลอย   20,867 คน 

 ผลิต/จ าหน่ายเส้ือผา้    12,407 คน 

 จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ลหะ   9,613 คน 

 กิจการรีไซเคิล    8,407 คน 

 ผลิต/จ าหน่ายพลาสติก   7,991 คน    

4. จงัหวดัที่มีการจา้งมากที่สุด 10 อนัดบั 

 กรุงเทพมหานคร    84,957 คน 

 สมุทรปราการ    22,974 คน 

 ระยอง     19,821 คน 

 ปทุมธานี     19,571 คน 

 เชียงใหม ่    16,325 คน 

 นนทบุรี     16,061 คน 

 สุราษฎรธ์านี    15,937 คน 

 ชลบุรี     15,680 คน 

 นครปฐม     14,454 คน 

 ตาก     13,527 คน 

 

   ดังน้ัน ขอเตือนใหน้ายจา้งหรือผู ้ใดท่ีมีการจา้งแรงงานต่างดา้วโดยไม่มีเอกสารแสดงตนและ

เอกสารอนุญาตการท างานอยู่ในปัจจุบนั รีบมาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัท่ี 7 สิงหาคมน้ีเท่าน้ัน และขอ

เน้นย ้าว่าการด าเนินการในครั้งน้ี ไม่ใช่เป็นการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วรอบใหม่เหมือนเช่นกลุ่มบตัรสีชมพู 

ท่ีผ่านมา และขอย า้อีกครั้งวา่ รฐับาลไมม่ีนโยบายเปิดจดทะเบียนรอบใหมแ่ต่อยา่งใด 
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จดัท าโดย ฝ่ายโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ หอการคา้ไทย 

ดร.พจน ์ อร่ามวฒันานนท ์รองประธานกรรมการ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า  

ภาคเอกชนทุกภาคส่วนเห็นดว้ยกบัการจดัระเบียบแรงงานต่างดา้วเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบทของความมัน่คง 

ปลอดภัย การสาธารณสุข และสังคมโดยรวมของประเทศชาติ และขอขอบคุณรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี                 

(พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา) ท่านรฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน (พล.อ.ศิริชยั  ดิษฐกุล) คณะรฐัมนตรี และ

ขา้ราชการกระทรวงแรงงานทุกภาคส่วน ท่ีใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย และ

เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้งสูงสุด สุดทา้ยน้ี หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และ

กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมัน่ในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหาแรงงานของประเทศไทยอย่างบูรณาการและพฒันา

แรงงานของประเทศไทยในทุกรูปแบบ และหวงัว่าปี 2561 รายงานประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศ

สหรฐัฯ เร่ือง สถานการณก์ารคา้มนุษย ์(Trafficking in Persons Report – TIP Report) จะดีขึ้ นตามล าดบั 
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Update : 3 สิงหาคม 2560 


